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370/2018

Lag
om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 29 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag

413/1997, och
ändras 21, 28 och 48 §, sådana de lyder, 21 § i lagarna 413/1997, 266/2003 och 5/2009

samt 28 och 48 § i lag 1073/2014, som följer:

21 §
Fria från bilskatt är räddningsbilar, ambulanser, veterinärbilar och sådana likbilar som

används enbart för transport av lik och blomsteruppsättningar som hör till begravnings-
verksamheten. Närmare bestämmelser om villkoren för befrielsen från skatt utfärdas ge-
nom förordning.

Fria från bilskatt är husbilar vars egenmassa är minst 2 500 kilogram och där inkvarte-
ringsutrymmets inre höjd är minst 1,85 meter på ett område vars bredd är minst 0,4 meter
och längd minst 1,30 meter i bilens längdriktning. Utöver den utrustning som anges i 22 §
i fordonslagen ska bilens inkvarteringsutrymme dessutom vara utrustat åtminstone med ett
ordentligt fastsatt kylförvaringsutrymme och värmeaggregat för inkvarteringsutrymmet.

Bilar i kategori M1 vars egenmassa är minst 6 000 kilogram är skattefria.
Fordon i kategorierna L1, L2, L1e, L2e och L6e är skattefria.

28 §
Fria från bilskatt är fordon som
1) vid första registreringen i Finland registreras för taxitrafik enligt I avd. 1 kap. 1 §

1 mom. 3 punkten i lagen om transportservice (320/2017) eller för motsvarande trafik
enligt en landskapslag för Åland, och som i huvudsak används i sådan trafik,

2) är tillgänglighetsanpassade eller godkända för transport av skol- och dagvårdsbarn
enligt de bestämmelser som utfärdats med stöd av 108 § 3 mom. i vägtrafiklagen
(267/1981), och

3) är godkända för transport av, utöver föraren, minst sex personer, varav en eller flera
kan vara rullstolsburna personer.

48 §
Ett fordon som inte längre uppfyller förutsättningarna för skattefrihet, skatteåterbäring

eller skattenedsättning, ska beskattas på nytt enligt de grunder som skulle ha tillämpats på
ett begagnat fordon av samma slag vid den tidpunkt då skattskyldigheten uppkom. När det
gäller ett fordon som avses i 2 mom. debiteras dock det belopp som vid den första beskatt-
ningen hade bort uppbäras i full skatt för fordonet, minskat med den skatt som redan har
betalts för det.
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Den skatt som ska debiteras för en bil för vilken skatten har nedsatts med stöd av 51 §
samt för en ambulans som avses i 21 § 1 mom. och ett fordon som avses i 28 § minskas
med en trettiosjättedel för varje hel månad som fordonet har varit registrerat. Från skatten
för en räddningsbil, veterinärbil och likbil som avses i 21 § 1 mom. avdras en fyrtioåtton-
dedel för varje hel månad som bilen har varit registrerad.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
Bilskatten för andra än i 28 § avsedda fordon, som vid första registreringen i Finland

registreras för taxitrafik enligt I avd. 1 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen om transportser-
vice (320/2017) eller för motsvarande trafik enligt en landskapslag för Åland, och som i
huvudsak används i sådan trafik, ska nedsättas med

1) högst 3 000 euro, om fordonet har registrerats senast den 30 juni 2019,
2) högst 2 400 euro, om fordonet har registrerats senast den 30 juni 2020,
3) högst 1 200 euro, om fordonet har registrerats senast den 30 juni 2022.
Skattenedsättningen minskas dock med en trettiosjättedel för varje hel eller påbörjad

kalendermånad som fordonet varit i bruk någon annanstans än i Finland innan det regist-
rerades för ovannämnt bruk.

På fordon som senast den 30 juni 2018 har registrerats för beställningstrafik enligt 2 §
1 punkten i lagen om taxitrafik (217/2007) eller motsvarande trafik enligt en landskapslag
för Åland tillämpas 28 § sådan den gällde vid denna lags ikraftträdande.

På fordon som avses i 2 och 4 mom. tillämpas 48 § sådan den gällde vid denna lags
ikraftträdande.

Helsingfors den 18 maj 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Finansminister Petteri Orpo
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